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Gebied: Topogr.krt 37-Atlasblok 37 

      Telgebied:4837 .Slikken van Voorne Zuid BVK XV1 

 

 



De Slikken van Voorne is een uniek gebied met een omvang van 450ha dat zich heeft 

ontwikkeld sinds de afsluiting van het Brielse Gat door de Brielse Gatdam in 1966 en de 

aanleg van de Grootschalige Baggerberging, genoemd de Slufter in 1987.Onder invloed 

van het getij en de wind hebben zich slib en zand afgezet en zijn verschillende 

landschapselementen gevormd. De ontwikkeling van de plantengroei heeft op 

verschillende plaatsen een essentiële rol gespeeld. Op de Slikken en in de schorren vooral 

veel biestarwegras, zeeaster, Engels slijkgras, zeeraket en bovendien aan de duinzijde een flinke 

bosschage met riet.  

De Slikken van Voorne staan onder directe invloed van de zee, waarbij het getij wordt 

afgezwakt door de Maasvlakte, de “Slufter” en de Hinderplaat. Op deze plaat breken de 

golven de zee. Met krachtige wind uit westelijke en noordwestelijke richting en 

hoogwater dringt de zee tot ver het gebied in, waarbij delen overstromen. Als het 

bovendien springtij is kan het zeewater tot aan de voet van de zeereep en de Brielse 

Gatdam doordringen. 

Door aanleg van de 2de Maasvlakte is nu echter dit gebied ook sterk aan verandering 

onderhevig. Tussen de hoog en laagwaterlijn bevindt zich een uitgebreid oppervlak met 

een slik- en/of zandhoudende bodem. Deze wordt periodiek overstroomd, de bodem van 

de stranden zijn rijk aan zand met een afwisselend percentage slib. Het schor is rijk aan 

slib met hier en daar een flink aandeel zand. Waar de Brielse Gatdam aansluit bij de 

duinen van Voorne ligt een fors ontwikkeld schorgebied dat zich uitstrekt tot aan het 

strand bij paal 7.0. In dit schor bevinden zich geulen, die vanuit zee naar de kust smaller 

worden waarbij delen overstromen. Met hoogwater stroomt het zeewater in de geulen en 

laat bij eb zandrijk slib achter. De geulen in het gebied breiden zich uit en worden breder . 

Aan de westkant van het gebied ontwikkelen zich nieuwe embryonale duinen aan de zeekant een 

ontstaat een nieuwe zandbank, die plekken kunnen misschien in de toekomst geschikt worden 

voor  de strandbroeders zoals strandplevier,bontbekplevier,scholekster .Er zijn Een aantal 

pogingen gedaan door Strandplevier ,Bontbekplevier en Scholekster maar helaas zonder 

resultaat .In dit gebied een aantal borden geplaatst met de tekst wij broeden hier . 

  De Slikken van Voorne worden aan 3 zijden omgeven door wandelpaden nl, de Brielse Gatdam, het 

pad naar het kitesurfgebied en het pad naar het voormalige autostrand. De Slikken van Voorne zijn 

momenteel dicht begroeid met vooral aan de buitenzijden langs de noordzijde Brielse Gatdam, de 

oostzijde, de duinen van Voorne en bij de zgn. Schelpenbank veel duindoorn.  

Verstoring:  

Aan de oostkant en het pad onderlangs het duin wordt druk bezocht door honden 

liefhebbers die de honden soms los laten en wandelaars /kite-surfers en 

paardenliefhebbers die naar het voormalige autostrand gaan . Dat alles geeft wat druk 

op het gebied. 

Het  wordt wel steeds moeilijker om het gebied te doorkruizen het is opletten door de 

grote aantal geultjes en slenken die aan de noordwestkant van het gebied beginnen en 

doorlopen tot bijna in het midden In overleg met ZHL besloten niet meer dwars door het gebied 

te lopen maar aan de rand. Dat zou een reden kunnen zijn dat er minder soorten/aantallen zijn. 



Telwijze.  

Notatie is zoveel als mogelijk volgens SOVON richtlijn gedaan. 

Het gebied werd 6 maal van noord naar zuid doorkruist en zoveel  

mogelijk op gehoor en zicht geobserveerd. 

      Teldata: 

 

    datum aanv. eind temp. wind  … Bft Bewolking % Henk 

1 25-03-2020 06:45 08:45       4 ZO          4        0 x 

2 07-04-2020 07:00 09:00       9 NO          3        2/8 x 

3 22-04-2020 06:30 08:30     11    O          3         0 x 

4 06-05-2020 06:30 08:45       9   O          2         0  x 

5 20-05-2020 06:15 08:30     14 VAR       2        8/8 x 

6 04-06-2020 05:45 07:45     16    W        2        8/8 x 

                           

        

 

NR Soort 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Wilde Eend 1 1 0 1    

2 Fazant 2 2 2 0    

3 Graspieper 12 17 9 9    

4 Heggenmus 1 1 0 1    

5 Roosborsttapuit 2 2 0 0    

6 Merel 2 1 1 0    

7 Tjiftjaf 1 0 0 0    

8 Fitis 5 0 3 4    

9 Kneu 4 6 3 5    

10 Rietgors 4 5 4 5    

11 Blauwborst 0 0 1 0    

12 Kleine Karekiet 0 0 1 2    

13 Watersnip 0 0 1 0    

14 Koekoek 0 0 1 0    

15 Nachtegaal 0 0 3 3    

16 Zwartkop 0 0 3 2    

17 Scholekster 0 0 1 1    

18 Ekster 0 0 0 1    

         
Conclusie: In het algemeen zijn de territoria gelijk gebleven. 

Ik heb de Slikken van Voorne met veel plezier geïnventariseerd ondanks dat het moeilijk 

begaanbaar is.  

Henk Walbroek 


